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O Marechal António Sebastião Ribeiro de Spínola,
por ocasião do centenário do seu nascimento, foi

homenageado pela Câmara Municipal de Lisboa, em 11 de
Abril, com a atribuição do seu nome a uma avenida da cidade.

“Ao homenagear a figura do Marechal António de
Spínola, a Câmara Municipal de Lisboa pratica um acto de
grande justiça”, considerou o Presidente da República,
Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva, por ocasião da
cerimónia de descerramento da placa toponímica da Avenida
Marechal António de Spínola.

O Marechal António de Spínola foi militar oriundo da Arma
de Cavalaria. Ofereceu-se, em Maio de 1961, para combater
em Angola, comandando o Grupo 345. Como político, notabiliza-
se como Governador e Comandante das Forças Armadas da
Guiné, em 1968, e por ter sido o primeiro Presidente da República
de Portugal após o 25 de Abril de 1974.

Para o Presidente da República, o Marechal António Spínola
“acima de tudo, foi um patriota e um homem de grande coragem
[...] por isso, escreveu Portugal e o Futuro. [...] Lutou por um
Portugal verdadeiramente democrático e pela construção de
um Estado de Direito assente no respeito pela dignidade da
pessoa humana.”

Presentes na cerimónia, entre inúmeras entidades civis e
militares, marcaram presença muitos dos que foram próximos
ao antigo chefe de Estado. Entre outros, o General Ramalho
Eanes, antigo Presidente da República, o General Almeida Bruno,
o sobrinho do Marechal, Eng.º Fernando Flores Ribeiro de
Spínola e o Embaixador João Nunes Diogo Barata, que reforçou
a imagem de “honestidade, pundonor e grande coragem cívica
e moral” que caracterizava o Marechal António Spínola.

“O Marechal António de Spínola conheceu na sua vida
momentos de raro fulgor e de angustioso isolamento. Da extrema
adulação de que foi alvo, quando Governador da Guiné e
quando foi o rosto visível da Revolução dos Cravos, passou a
vítima dos mais baixos ataques e das mais injustas acusações”,
salientou o embaixador, não esquecendo o seu trajecto até ao
exílio no Brasil.

O Marechal António Spínola, após renunciar ao cargo de
Presidente da República, retira-se, em 11 de Março de 1975,
para Espanha e, mais tarde, para o Brasil, regressando após a
eleição do General Ramalho Eanes.

A concluir, o Presidente da República, referiu que “a memória
do Marechal António de Spínola acompanhará sempre aqueles
que consigo estiveram, nas boas e nas más horas. No dia de
hoje, a cidade de Lisboa presta-lhe uma merecida homenagem,
mostrando que o decurso dos anos e o serenar das paixões são
a melhor forma de ajuizarmos com imparcialidade a biografia
dos grandes homens.”

De acordo com o Presidente da Câmara Municipal de
Lisboa, Dr. António Costa, será futuramente colocada uma
estátua do Marechal António Spínola na avenida.

Cerimónia em Estremoz

Estremoz, terra natal do Marechal António de Spínola,
homenageou no dia 13 de Abril, o centenário do seu
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nascimento, numa
cerimónia presidida
pelo Chefe do Esta-
do-Maior do Exérci-
to (CEME), General
José Luís Pinto Ra-
malho, a cargo do
Regimento de Cava-
laria 3 (RC3), em par-
ceria com a Câmara
Municipal de Estre-
moz.

“António Se-
bastião Ribeiro de

Spínola nasceu em Estremoz, a 11 de Abril de 1910, na
Freguesia de St.º André, Rua Serpa Pinto, n.º 100, a escassos
metros do local onde nos encontramos”, referiu o
Comandante do RC3, Coronel Fonseca Lopes, na abertura
do seu discurso.

Foi no RC3 que o Marechal realizou, em 1961, o
aprontamento para Angola do Grupo de Cavalaria 345, com
o qual alcançou o êxito que o levaria a ser escolhido, em

Maio de 1968, para Governador e Comandante-chefe das
Forças Armadas na Guiné.

“A forte acção de comando, a firmeza, o sentido de missão
e o espírito de corpo incentivados junto dos militares do
Grupo de Cavalaria 345, multiplicados pela bravura e pelo
conjunto de valores militares dos seus soldados, conferiram
à Unidade um temperamento de tal forma ofensivo que o
inimigo evitava o confronto com as suas forças”, prosseguiu
o Comandante do RC3, referindo que o Marechal
“acompanhava sempre os seus soldados, 'desarmado', dando
'mostras de grande capacidade de comando e de grande
coragem'.”

Do programa da cerimónia constou uma homenagem aos
militares do Grupo 345 que sucumbiram no Teatro de
Operações, seguido do descerramento de uma lápide alusiva
ao centenário, na casa onde nasceu, pelo General CEME,
juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de
Estremoz, Sr. Luís Filipe Pereira Mourinha e pelo sobrinho
do Marechal António de Spínola, Eng.º Fernando Spínola.

A cerimónia terminou com a inauguração da exposição
alusiva à vida do Marechal Spínola, no Palácio Reynold´s
(RC3).

Visita de trabalho do CEME à DSP

Em 11 de Fevereiro, o Chefe do Estado-
Maior do Exército (CEME), General

José Luís Pinto Ramalho, efectuou uma visita
de trabalho à Direcção de Serviços de Pessoal
(DSP) localizada nas novas instalações na
Travessa de S. António da Sé.

O General CEME foi recebido à chegada
pelo Comandante do Pessoal, Tenente-
General Lima Pinto e pelo Director de Serviços
de Pessoal, Major-General Adelino Aleixo,
tendo posteriormente, no Salão Nobre,
recebido a apresentação de cumprimentos
por parte de uma delegação de Oficiais,
Sargentos, Praças e Funcionários Civis da
DSP e de uma delegação de Oficiais
convidados, de que se destaca, o Major-
General Director do Programa D. Afonso
Henriques, o Major-General Director de Infra-
estruturas do Exército, e o Coronel Director
do Centro de Psicologia Aplicada do Exército.

O programa de visita constou de um briefing apresentado
pelo Director da DSP, a que se seguiu uma visita às novas
instalações, realçando-se o facto de a DSP se ter mudado
recentemente para o PM64/Lisboa (Edifício da Sé), cujas
infra-estruturas dispõem de adequadas condições de trabalho
e para o atendimento aos militares nas áreas da Assistência
na Doença aos Militares e Apoio Social. Durante a reunião
de trabalho, o Comandante do Exército salientou a
importância da missão da DSP nas suas áreas de actuação e
referiu a necessidade de se dar mais atenção ao pessoal
militar, quer no activo, seja na reserva e na reforma e, muito

particularmente, à Família Militar, com especial preocupação
para o apoio aos idosos. Na sua intervenção, o General CEME
colocou também enfoque no novo sistema retributivo e fundo
de pensões, com o entendimento de que se deverá promover
melhor informação e esclarecimento, nomeadamente, junto
dos militares mais novos.

O Comandante do Exército concluiu a visita,
congratulando-se com postura empenhada dos militares e
civis da DSP, tendo reafirmado a sua confiança na dedicação
e espírito de bem-servir de todos quantos servem o Exército
nesta Direcção.


